
Aqoola Quick Guide 
Rejser og udlæg - Brugerens manual

 1

Denne guide er en forenklet guide til brugerne. Man kan lave et udlæg på to måder: 

1) Scan bilaget med Bilagscan app’en og færdig behandle bilaget i Aqoola. 

2) Opret bilaget manuelt i Aqoola - Gå til side 5

Scan bilaget med Bilagscan 

Første gang du skal bruge bilagscan app’en, skal du gøre flg.: 

1. Åbn Aqoola og tryk på Aqoola App Indstillinger i den grå boks i øverste højre hjørne

2. Vælg en adgangskode (OBS: Du skal bruge den igen om lidt) 
3. Tryk på Indstil adgangskode og  
4. Afslut med Luk
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5. Gå i Apple App Store (Iphone) eller Google Play (Android) og hent appen 'Bilagscan' 

6. Åbn appen og Indtast din e-mailadresse 
7. Indtast den adgangskode du valgte i punkt 2, 
8. Tryk på Log Ind - så er du klar!
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Scan bilag med Bilagscan: 

1. Åbn appen Bilagscan og tag et billede af kvitteringen 
2. Du kan også bruge billeder fra din telefons fotoalbum, hvis 

du fx var uden netværksforbindelse* da du scannede 

3. Tryk på krydset for at kassere billedet og prøve igen 
4. Du kan gøre billedet større og mindre her 
5. Tryk på fluebenet hvis billedet er ok 

6. Vælg betalingsmetode 
7. Skive en note som vil fremgå i beskrivelsesfeltet i Aqoola  
8. Tryk på Godkend bilag for at overføre bilaget til 

udlægsblanketten i Aqoola - du er færdig eller klar til at 
scanne næste bilag 

Nu skal du gå i Aqoola og færdigbehandle udlægsrapporten.
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Færdiggør udlægsrapport i Aqoola 
1. Åbn Aqoola og klik på fanen Afregning 

3. Indsæt evt start og slutdato for den periode blanketten dækker 
4. Vælg en anledning for dine udlæg (se også pkt. 10) 
5. Skriv en sigende titel (Fx Studietur med 2.Y) og evt. et notat 
6. Tjek/ret beskrivelse med evt købssted 
7. Tjek/ret beløb 
8. Tjek/ret dato for udlæg 
9. Angiv evt. formål eller skriv en kommentar 
10.Vælg en anden anledning for udlægget, hvis den ikke er den samme som for de 

øvrige udlæg 
11.Tryk Godkend når du er færdig eller  
12. Gem hvis du vil vente med at godkende (og aflevere) 

(Hvis du har brug for at splitte en linje op på flere linjer eller skal flytte en linje til en 
ny rapport så gå til s. 6)

2. Klik på rapportnummeret for at åbne blanketten 
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Registrering af bilag i Aqoola uden brug af Bilagscan App 

1. Åbn Aqoola og klik på fanen Afregning 

3. Indsæt dig selv som kreditor 
4. Indsæt start og slutdato for den periode blanketten dækker 
5. Vælg en anledning for dine udlæg (se også pkt. 10) 
6. Skriv en sigende titel (Fx Studietur med 2.Y) og evt. et notat 
7. Tryk “Ny” for at oprette en ny linje med et bilag, vælg filen og tryk åben. 
8. Vælg type 
9. Skriv hvad det vedrør og evt navn på købssted  
10.Indtast beløb 
11.Vælg eller skriv dato for udlæg 
12.Angiv evt. formål eller skriv en kommentar 
13.Vælg en anden anledning for udlægget, hvis den ikke er den samme som for 

de øvrige udlæg 
14.Tryk Godkend når du er færdig eller  
15. Gem hvis du vil vente med at godkende (og aflevere) 

(Hvis du har brug for at splitte en linje op på flere linjer eller skal flytte en linje til en 
ny rapport så gå til s. 6)

2. Klik på Tilføj for at oprette en ny blanket
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Del et bilag op i flere linjer 

1. Klik på et felt i den udlægslinje der skal deles op, for at gøre den aktiv 
2. Klik på knappen Kopi, så dannes der en ny linje med samme indhold som den 

aktive 
3. Ret beløbsfelterne på den nye og den gamle linje, så de stemmer 

Flyt et udlæg til en anden blanket 

1. Sæt flueben ud for den eller de bilag/linjer der skal flyttes 
2. Klik på knappen Flyt 
3. Du kan nu vælge at flytte bilaget til en Ny eller eksisterende blanket 

Slet et bilag fra en udlægsrapport

1. Sæt flueben ud for den eller de bilag der skal flyttes 
2. Klik på knappen Slet 
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Knapper på udlægsrapporten 

1. Vedhæft: Vedhæft filer til blanketten (Alle formater understøttes) 
2. Revisionsspor: Viser historikken for alle handlinger 
3. Forespørg: Send en forespørgsel internt eller eksternt i virksomheden. 
4. Godkend: Sender den udfyldte blanket til den der skal godkende 
5. Gem: Gemmer indtastninger og lukker blanketvinduet 
6. Slet: Slet udlægsrapporten 
7. NY: Opretter ny udlægslinje 
8. Kopi: Opretter en ny linje med samme indhold som den markerede linje 
9. Slet: Sletter den aktive linje 
10.Flyt: Flyt den markerede linje til en eksisterende eller ny udlægsblanket 
11.Tilføj:Tilknyt en kørsels, time-dagpenge og tillægsblanket til samtidig godkendelse 

med denne blanket 
12.Vedhæft: Vedhæft et dokument til den markerede linje 
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Blanket status 

1. Ny: Blanketter som endnu ikke er gemt eller godkendt af den der har oprettet 
den 

2. Godkendelse: Afventer andres godkendelse 
3. Godkendt: Afventer gennemgang og afslutning hos bogholderiet 
4. Klar til bogføring: Afventer bogføring og udbetaling 
5. Afvist: Blanketter som er blevet afvist i godkendelsesprocessen 
6. Korrektion: bilag som ligger i korrektion 
7. Lukket: Blanketter som er færdigbehandlet 
8. Slettet: Blanketter som er slettet uden færdigbehandling 
9. Opdater: Opdaterer listen med visning i forhold til de flueben der er sat i 

blanketstatus
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